
UCHWAŁA NR VII/217/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku 
stwierdzające nieważność § 1 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr V/123/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 
2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miasta Szczecin działając na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy Prawo przewozowe podjęła 
w dniu 26 marca 2019 roku uchwałę Nr V/123/19 zmieniającą uchwałę w sprawie przepisów 
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2019 roku stwierdził 
nieważność części § 1 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr V/123/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 
2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – tj. w zakresie § 1 pkt 2, 3 i 4 
przedmiotowej uchwały.

Rada Miasta Szczecin wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru. W uzasadnieniu 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził bowiem naruszenie 
obowiązującego porządku prawnego poprzez przekroczenie ustawowych kompetencji przez Radę oraz 
naruszenie zasady równości wynikającej z art. 32 Konstytucji RP. Natomiast Rada Miasta Szczecin 
nie zgadza się z powyższymi zarzutami. Z tych względów zasadne jest wniesienie skargi na 
rozstrzygniecie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i poddanie ocenie 
sądowej zaistniałych w tej sprawie różnic stanowisk natury prawnej.
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